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Sted og dato  Kundens underskrift og tydeliggørelse af navn

Ved at underskrive godkender jeg Nordnets vilkår for at deltage i Nordnetbloggen. 

Blogger

Underskrift

Navn (efternavn, fornavn)

Adresse (gadenavn, postboks eller tilsvarende. Brug adresse registreret i folkeregisteret) 

Postnummer By

Mailadresse (dine login-oplysninger vil blive sendt hertil)

CPR-nr.

Mobil 

Placer dit dit pas eller kørekort her, og kopiér siden inden du fortsætter. Underskrifter skal påføres den kopierede blanket. 

Underskrift     Telefon (inkl. landekode) 

Tydeliggørelse af navn    CPR-nr.

Attestering
Jeg bekræfter, 
at kopien er i 
overensstem-
melse med 
originalen.  

ID-
Oplysninger

Nordnets
Underskrift

Sted og dato    Underskrift

*Få attesteret kopien: En anden person end dig selv skal underskrive, skrive sit fulde navn, 
telefonnummer og CPR-nummer for at bekræfte, at kopien af dit ID-dokument er i overensstemmelse med originalen. 
Underskriften skal skrives med en sort eller blå farve.

Læg dit ID-dokument her, og kopier det sammen med denne blanket og 
sørg for at få attesteret kopien*. 

Du skal også selv underskrive kopien, før den indsendes til os. 

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf: +45 70 20 66 85   Fax:+45 70 20 66 90
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkvarter: Stockholm

Vejledning i at udfylde blanketten
1) Udfyld alle felter på blanketten, men vent med at skrive under 
2) Udskriv den udfyldte blanket
3) Læg dit pas eller kørekort på det markerede felt, og kopiér hele siden
4) Skriv under på kopien, og få en anden person til at bekræfte ægtheden med sin underskrift
5) Indsend den underskrevne kopi til: Nordnet Bank, Postboks 2307, 1026 København K



Vilkår for deltagelse på 
nordnetbloggen

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige Postboks 2307 DK–1026 København K Tlf: +45 70 20 66 85 Fax:+45 70 20 66 90
E-mail: nordnet@nordnet.dk www.nordnet.dk CVR-nr: 32301908 Nordnet Bank AB SE 51 64 06-0021 Hovedkontor: Stockholm

1. Baggrund
Nordnet Banks, filial af Nordnet Bank AB, Sverige, Postboks 2307, 1026 
København K, CVR-nr.: 32301908) (“Selskabet”) hovedaktivitet er at drive 
effektiv værdipapirhandel via internettet og tilbyde tjenester inden for 
handel og opsparing i finansielle instrumenter. Selskabet har blandt andet 
tilladelse til at drive bankvirksomhed og værdipapirvirksomhed og står 
under tilsyn fra den svenske Finsansinspektion og det danske Finanstilsyn.
Selskabet stiller Nordnetbloggen til rådighed som en blog for indlæg og 
spørgsmål om privatøkonomi, opsparing, og værdipapirmarkedet. Retten til 
at deltage som skribent på Nordnetbloggen (”Skribent”) opnås ved at indgå 
aftale med Selskabet om deltagelse på Nordnetbloggen (”Blogaftalen”), 
hvorved Skribenten accepterer disse betingelser for deltagelse på 
Nordnetbloggen (”Blogvilkår”). 

2. Vilkår og forpligtelser for skribenten
Skribenten godkender, at Selskabet publicerer dennes blogprofil på 
Nordnetbloggen, og at Selskabet behandler Skribentens personoplysninger 
i det omfang, det kræves for at efterleve Blogaftalen og Selskabets retlige 
forpligtelser.  Skribenten skal til enhver tid holde Selskabet opdateret om 
kontaktoplysninger. 

Skribenten er ansvarlig for, at dennes indlæg på Nordnetbloggen udformes 
i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser, og andre  
regulatoriske krav og retningslinjer, og at indlæggene i øvrigt er udformet 
på en sådan måde, at Selskabets gode ry, kunde- og leverandørrelationer 
ikke risikerer at lide skade. Skribenten skal sikre, at oplysningerne i dennes 
indlæg er korrekte samt præsenteres sagligt og korrekt. Skribenten påtager 
sig endvidere at følge Selskabets til enhver tid gældende Retningslinjer for 
indlæg på Nordnetbloggen. Skribenten er forpligtet til at oplyse eventuelle 
økonomiske interesser, såsom ansættelse eller beholdning af aktier, i  
relation til finansielle instrumenter eller udstedere, som bliver omtalt  
i Skribentens indlæg.

3. Særskilte vilkår for skribenter, som udarbejder investeringsanbefalinger
Med investeringsanbefalinger forstås i disse betingelser det, som fremgår af 
artikel 3.1.35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning  (EU) nr. 596/2014 
(”Markedsmisbrugsforordningen”), dvs. information, der eksplicit eller implicit 
anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere 
finansielle instrumenter eller udstederne, herunder enhver udtalelse om den 
aktuelle eller fremtidige værdi af eller kurs på sådanne instrumenter, som er 
tiltænkt distributionskanaler eller offentligheden. Hvis Skribenten publicerer 
investeringsanbefalinger på Nordnetbloggen, er Skribenten forpligtet at 
tilse, at sådanne anbefalinger opfylder de krav på udformning og indhold, 
som til enhver tid følger af gældende love, bekendtgørelser, samt andre 
regulatoriske krav og retningslinjer. Det inkluderer især bestemmelserne i 
Markedsmisbrugsforordningen og kommissionens delegerende forordning 
(EU 2016/958, hvilket blandt andet betyder at:
- Skribenten er forpligtet til at angive navn og stillingsbetegnelse på  alle  
 de fysiske personer, der har været involveret i udarbejdelsen af    
 anbefalingen, og hvis en fysisk eller juridisk person, som er involveret   
 i udarbejdelsen af anbefalingen, handler i henhold til en kontrakt, 
 herunder en ansættelseskontrakt eller på anden vis for en juridisk  
 person: navnet på denne juridiske person. Hvis den person, der  
 udarbejder anbefalingen, er et investeringsselskab, et kreditinstitut eller  
 en fysisk person, der arbejder for et investeringsselskab eller et  
 kreditinstitut, skal Skribenten ud over de oplysninger, som er nævnt    
 ovenfor, angive identiteten på den relevante kompetente  
 tilsynsmyndighed (f.eks. Finanstilsynet) i anbefalingen. Hvis en anden  
 person er ansvarlig for investeringsanbefalingerne, og er den person   
 underlagt selvreguleringsstandarder eller adfærdskodekser vedrørende 
 udarbejdelsen af anbefalinger, så skal Skribenten henvise til disse 
 standarder eller kodekser i anbefalingen.
– Skribenten skal præsentere al information på en objektiv måde.  
 Skribenten skal sørge for, i) at der sondres klart mellem faktiske forhold  
 og fortolkninger, skøn, udtalelser og andre former for oplysninger, der  
 ikke er faktuelle, ii) at alle væsentlige oplysningskilder er klart og tydeligt  
 angivet, iii) at alle oplysningskilder er pålidelige, eller at det klart anføres,  
 hvis der er tvivl om, hvorvidt en kilde er pålidelig iv) at alle  
 fremskrivninger, prognoser og kursmål klart angives som sådanne, og at  
 de væsentlige antagelser ved udarbejdelsen eller brugen af dem angives,  
 v) at datoen og tidspunktet, hvor udarbejdelsen af anbefalingen blev   
 færdiggjort, er markeret klart og tydeligt.

Uafhængige analytikere, investeringsselskaber, kreditinstitutter eller andre 
personer, hvis primære virksomhed er at udarbejde eller sprede  
investeringsanbefalinger, og fysiske personer, der arbejder for dem, og 
andre personer, som fremlægger investeringsforslag vedrørende finansielle 
instrumenter, og som ifølge egne oplysninger har finansiel erfaring eller 
ekspertise, eller som opfattes sådan af markedsdeltagerne (i det følgende 
benævnt ”Eksperter”), er underlagt yderligere forpligtelser, som følger af 
artikel 4 i kommissionens delegerende forordning (EU 2016/958. 

Skribenten skal oplyse alle forbindelser og omstændigheder, der med 
rimelighed kan forventes at forringe anbefalingens objektivitet, herunder 
interesser eller interessekonflikter vedrørende Skribenten selv eller fysiske 
eller juridiske personer, der arbejder for dem, og som var involveret i  
udarbejdelsen af anbefalingen, for så vidt angår det finansielle  
instrument eller den udsteder, som anbefalingen direkte eller indirekte 
vedrører. Afhængigt af om den, som har udarbejdet  
investeringsanbefalingen, er en fysisk eller juridisk person, er Skribenten 
også underlagt de yderligere forpligtelser, som følger af artikel 5.2  
henholdsvis 5.3 i kommissionens delegerende forordning (EU) 2016/958.  
Skribenter, som er Eksperter, er underlagt de yderligere forpligtelser, som 
følger af artikel 6 i kommissionens delegerende forordning (EU 2016/958). 

Anbefalinger, der betegnes som investeringsanalyser eller lignende eller 
præsenteres som en objektiv eller uvildig redegørelse for indholdet af en 
anbefaling, er kun tilladt, hvis forfatteren af analysen er underlagt krav 
svarende til kravene i Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til  
værdipapirhandlere, når det drejer sig om at udarbejde analyser, og  
Skribenten i forvejen har fået Selskabets tilladelse til at offentliggøre  
investeringsanalysen. 

4. Immaterielle rettigheder
Skribenten må ikke uden skriftligt samtykke bruge Selskabets varemærke, 
firmanavn eller logo eller Selskabets ophavsretligt beskyttede materiale.  

5. Selskabets rettigheder
Selskabet forbeholder sig ret til at overvåge Nordnetbloggen og til enhver 
tid og efter eget skøn at fjerne indhold på Nordnetbloggen samt at nægte 
Skribenten at publicere indlæg på Nordnetbloggen. Selskabet er berettiget 
til ensidigt at foretage ændringer i Selskabets Retningslinjer for indlæg på 
Nordnetbloggen, og Skribenten er forpligtet til at holde sig ajour med de til 
enhver tid gældende Retningslinjer for indlæg på Nordnetbloggen. 

6. Ansvar og erstatning
Indholdet af Nordnetbloggen skabes af bloggens brugere og besøgende, 
og den respektive Skribent er ansvarlig for indlæggets indhold, rigtighed  
og overholdelse af gældende love, bekendtgørelser, samt andre  
regulatoriske krav og retningslinjer. Selskabet påtager sig således intet  
ansvar for indholdet af de respektive Skribenters indlæg eller for de 
kommentarer, som et indlæg kan generere fra Nordnetbloggens læsere. 
Selskabet påtager sig heller intet ansvar for handlinger eller adfærd, som 
er baseret på oplysninger offentliggjort på Nordnetbloggen, og er ikke 
ansvarlig for direkte eller indirekte skade, som er forvoldt Skribenten i 
anledning af Nordnetbloggen.

I tilfælde af at Skribenten skader Selskabet eller påfører Selskabet  
omkostninger ved at overtræde bestemmelserne i Blogaftalen, disse  
Blogvilkår eller Selskabets til enhver tid gældende Retningslinjer for indlæg 
på Nordnetbloggen eller på anden måde handler i strid med love,  
bekendtgørelser, eller andre regulatoriske krav og retningslinjer, skal 
Skribenten på anmodning erstatte Selskabets sådanne skader eller yde 
kompensation. 

Skribenten er ikke berettiget til nogen form for kompensation for dennes 
deltagelse i Nordnetbloggen og skal selv sørge for det nødvendige udstyr 
(såsom computere og software) for at kunne deltage.  

7. Opsigelse
Blogaftalen løber indtil videre, og både Selskabet og Skribenten kan opsige 
Blogaftalen med øjeblikkelig virkning.

8. Øvrigt
Skribenten er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og  
forpligtelser i henhold til Blogaftalen. Selskabet har ret til frit at overdrage 
sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Blogaftalen, og Skribenten vil i 
så fald blive informeret om dette. 
9. Ændring af vilkårene for deltagelse på bloggen
Ændringer af disse Blogvilkår skal gælde for Skribenten fra og med det  
tidspunkt, hvor Selskabet giver Skribenten besked om ændringerne via 
e-mail til den af Skribenten i Blogaftalen oplyste e-mailadresse. En sådan 
meddelelse anses for at være kommet Skribenten i hænde ved afsendelsen.

10. Tvister
Fortolkning og anvendelse af Blogaftalen skal ske i overensstemmelse med 
dansk ret. Tvister i anledning heraf skal om muligt afgøres ved Sø- og  
Handelsretten i Danmark alternativt ved Københavns Byret i første instans, 
for så vidt aftalen ikke gælder en forbruger.
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Retningslinjer for indlæg på
nordnetbloggen
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Retningslinjer
Formålet med Nordnetbloggen er at give dig som Skribent en platform 
til at skrive om dine tanker og idéer om privatøkonomi samt bank-og  
værdipapirmarkederne. Som Skribent er du ansvarlig for alt det materiale, 
du udgiver, og du er forpligtet til at følge nedenstående retningslinjer for 
indlæg på Nordnetbloggen.

De indlæg, du publicerer på Nordnetbloggen, skal kunne henføres til 
privatøkonomi, opsparing eller værdipapirmarkedet. Du er ansvarlig for, at 
dine indlæg er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser og 
i øvrigt udformes i lovbestemmelse med, at Nordnets varemærke ikke lider 
skade. Indlæg skal skrives på dansk.

Du skal sørge for, at dit indlæg ikke udbreder urigtige eller vildledende 
information, der kan indebære markedsmanipulation i henhold til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014  
(”Markedsmisbrugsforordningen”). Eksempelvis kan du ikke skrive afslørende 
insideinformation eller information, som er beregnet til kun at påvirke  
markedskursen på et værdipapir. 

Du må ikke skrive indhold eller udføre en handling på Nordnetbloggen, der 
krænker eller overtræder en andens rettigheder eller på anden måde  
overtræder loven. Du må kun udgive materiale på Nordnetbloggen, som du 
har ophavsret til eller på anden måde har ret til at offentliggøre. Lægger 
du som Skribent materiale på Nordnetbloggen, antages det, i og med 
at materialet lægges på, at Selskabet bevilges en ikke-eksklusiv evig og 
royalty-fri licens til at bruge, opbevare, distribuere og udgive materialet 
elektronisk eller på anden måde.

Det materiale, som du bidrager med, må ikke indeholde ærekrænkende 
personoplysninger, tilskynde til forbrydelse, indeholde hadforbrydelser,  
børnepornografiforbrydelser eller på anden måde stride mod  
persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) eller den danske straffelov 
(lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017). Materialet må ikke fremstå 
som stødende over for læserne af Nordnetbloggen.

Du må ikke bedrive markedsføring, sælgende virksomhed, uploade virus eller 
andet skadelig software, eller på anden måde bruge Nordnetbloggen til at 
udføre nogen ulovlig, vildledende, skadelig eller diskriminerende handling.

Skribenter, som udarbejder investeringsanbefalinger, skal være  
opmærksom på følgende
Hvis Skribenten publicerer investeringsanbefalinger på Nordnetbloggen,  
er Skribenten forpligtet at tilse, at sådanne anbefalinger opfylder de krav 
på udformning og indhold, som til enhver tid følger af gældende love, 
bekendtgørelser, samt andre regulatoriske krav og retningslinjer. Det  
inkluderer især bestemmelserne i Markedsmisbrugsforordningen og  
kommissionens delegerende forordning (EU 2016/958, hvilket blandt andet 
betyder, at du skal følge rimelige forholdsregler for at sikre, at  
informationen præsenteres sagligt, samt at du oplyser, hvilke interesser  
eller interessekonflikter du har i forhold til de finansielle instrumenter, som  
er inkluderet i informationen. 

Påfører du Nordnet skade eller tab ved at handle i strid med disse  
retningslinjer eller gældende love, bekendtgørelser, eller andre regulatoriske 
krav og retningslinjer, er du forpligtet til at dække Nordnets påførte tab.
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